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(ÖNEMLİ - İVEDİ)                                                
 

S İ R K Ü L E R 
 
Sayın ; Akdeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birli ği ve  
   Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamülleri İhracatçıları Birli ği Üyelerimiz. 
              

   TMO’dan alınan 20/04/2015-27639 tarih-sayılı yazıda özetle; 
 

“Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdaylar ile Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Gaziantep ve İskenderun Şube Müdürlüklerimizde bulunan 152.000 ton civarındaki mısır, mamul 
madde ihracatı sonrası ilgide kayıtlı yazımız ekinde gönderilen Uygulama Esasları çerçevesinde satışa 
açılmıştır. 
 

1- Ekmeklik buğday stoklarımız, mamul madde ihracatları karşılığı üretimlerinde kaplıca kızıl 
buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve unlu mamuller (yufka, kadayıf, lavaş ekmeği vb.) ihracatı 
yapan fabrikalar ile bulgur fabrikalarına satılabilecek, bisküvi fabrikalarına ise sadece stoklarımızda 
bulunan 2009, 2010 ve 2011 yılı ürünü ekmeklik buğdaydan satış gerçekleştirilecektir. 

 
2- Mısır stoklarının satışı ise üretimlerinde mısır kullanan (Biyoetanol hariç) tüm mamul madde 

ihracatçılarına yapılabilecektir. 
 
3- Bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday ve mısır satışlarında, 20 Nisan – 20 Mayıs 2015 (dahil) 

tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait 
detaylı bilgiler şube müdürlüklerimizden öğrenilebilecektir. 

4- Ekmeklik buğday ve mısır satışlarında Bölge Müdürlükleriniz tarafından gönderilecek tüm hak 
edişler karşılığında satışa açılan stoklar ölçüsünde satış yapılabilecektir. Bu nedenle firmaların talep 
edebileceği buğday ve mısır miktarı kadar hak ediş gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

5- Bölge Müdürlüklerinizce daha önce Kuruluşumuza gönderilen hak edişlerden, belge ithalat süresi 
henüz dolmamış olmak kaydıyla talep edilmesi durumunda yeni belirlenmiş olan satış fiyatları uygulanmak 
suretiyle sözleşme imzalanabilecek olup Bölge Müdürlükleriniz tarafından bahse konu hak edişlerin tekrar 
gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 
Konu ile ilgili üyelerinize gerekli duyuruların yapılması ve Kuruluşumuzdan bu kapsamda ekmeklik 

buğday ve mısır talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat 
miktarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre gönderilmesi gerekmektedir.”  denilmektedir. 

 
Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.   
          

   Saygılarımla, 
 
 
    Ümit SARI 

           Genel Sekreter V. 
 
 
 
H.E.E. 
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